Vyhotovení stejnopisu vysvědčení
Škola vydá stejnopis vysvědčení na základě písemné ţádosti ( viz níţe) osobě, jíţ byl vydán
prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud ţadatel poţaduje vydání stejnopisu z
důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloţí k ţádosti o vydání stejnopisu
prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo
příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a
příjmení, popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v
souladu s platným právním předpisem.

Předání dokumentu
Stejnopis vysvědčení lze vydat pouze do vlastních rukou ţadateli nebo zákonnému zástupci
ţáka. Ţádost musí být podána osobně či zákonným zástupcem ţáka. K vyzvednutí
stejnopisu

pro jinou osobu musí být vyzvedávající zmocněn ţadatelem k zastupování

úředně ověřenou plnou mocí.

Cena za vyhotovení
Za vyhotovení stejnopisu škola poţaduje 100,- Kč na úhradu vynaloţených nákladů. Tuto
částku lze zaplatit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet číslo 0384894399/0800,
variabilní symbol: datum narození ţadatele ve formátu DDMMRRRR. Tato částka musí být
zaplacena před vyhotovením stejnopisu. Poplatek při zaslání na dobírku je + 80,-Kč. Škola
vyhotoví stejnopis vysvědčení aţ po provedení úhrady, v případě zaplacení formou převodu
na účet aţ kdyţ jí banka potvrdí provedenou platbu.
Písemnou ţádost o vystavení opisu nebo stejnopisu vysvědčení si můţete stáhnout níţe.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNÍŠEK POD BRDY
Komenského 420
252 10 Mníšek pod Brdy
Věc: Ţádost o vystavení stejnopisu vysvědčení

Ţádám o vystavení stejnopisu vysvědčení.
Údaje o ţadateli:
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………
Příjmení v době školní docházky: ……………………………………………………
Datum narození: ………………………. Rodné číslo: ……………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………...
Telefon: ……………………………… E-mail: ……………………………………….

Školní rok a třída: ……………………………………………………………………..
Příjmení třídního učitele: …………………………………

V ………………………………. dne …………………………………….

……… ………………………
Podpis ţadatele

Totoţnost ţadatele ověřena (OP, pas).
Ověřil: …………………………………
_________________________________________________________________________
Za vystavení stejnopisu vysvědčení poţadujeme na základě zákona č. 176/2006 Sb. úhradu ve výši
100,-Kč. Tuto částku lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem na běţný
účet č. 0384894399/0800 Č.S.a.s.. Jako variabilní symbol uveďte datum narození bez teček (např:
01101976). Poplatek při zaslání na dobírku je + 80,-Kč. Stejnopis vysvědčení Vám bude vystaven aţ
po uhrazení výše uvedené částky.

